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miejsce, gdy Fah nieskutecznie próbuje 
odnaleźć Go – ekscentryczną artystkę o 
polskich korzeniach, poznaną na wernisażu. 
Tym razem we śnie pojawia się niewidoma, 
stara, niepełnosprawna ruchowo syrena, 
poruszająca się na imitującej wózek inwa-
lidzki platformie. Ona także oferuje bohater-
ce swoją pomoc. Ceną jest towarzystwo, 
włosy zaplecione w warkocz i lektura artyku-
łu z „Yogalife”. Zdrowy styl życia lansowany 
przez czasopismo kontrastuje z zewnętrzno-
ścią syreny: „[w]yglądała, pożal się Boże […] 
Jej włosy, siwe, rzadkie i zniszczone, spięte 
były na czubku głowy dziecięcą spinką z 
Królikiem Bugsem; rzęsy wymalowane 
niebieskim tuszem, rysy twarzy rozmoczone 
i niewyraźne”.10  

We śnie po raz kolejny zakwestionowana 
zostaje kompletność kobiecego świata. Ma-
słowska, wykorzystując stereotypowe my-
ślenie o technicznych predyspozycjach mę-
skiego umysłu, dokonuje tego za pośrednic-
twem nieudolnie wykonanej imitacji wózka 
inwalidzkiego, czy raczej inwalidzkiej plat-
formy: „[s]yreni świat, pozbawiony męż-
czyzn, nie mógł poszczycić się zaawansowa-
ną myślą techniczną”.11 Z kolei pozbawienie 
się włosów przez Farah mogło stanowić 
manifest odcięcia się od świata kobiecości, 
zwłaszcza w aspekcie seksualnym, jak i 
przekroczenie jego akceptowanych społecz-
nie norm. Nieatrakcyjna fizycznie dla męż-
czyzn bohaterka, oceniana jedynie przez 
pryzmat nadmiaru ciała (podobnie jak syre-
ny) zyskuje zainteresowanie innej kobiety – 
Gosi. I to ona, a nie mężczyzna, staje się 
obietnicą lepszego życia, niezaznanego dotąd 
szczęścia i miłości. Ostatecznie złudzeniem, 
niewykorzystaną możliwością, szansą na 
przekroczenie wyznaczonych sobie granic 
moralnych. Obcięcie włosów może mieć 
także charakter symboliczny, w tym sensie, 
że włosy uważane są za siedlisko pamięci. Ich 
utrata wiąże się więc z odcięciem od prze-
szłości, wspomnień.12 Stara syrena z warko-
czem Fah może też być projekcją lęków 
dotyczących przyszłość samej bohaterki – 
samotnej, opuszczonej, ślepej, bo bez wido-
ków na przyszłość, zniszczonej życiem kobie-
ty, której zostały już tylko wspomnienia i 
oczekiwanie na śmierć. Kobiety desperacko 
poszukującej towarzystwa i zainteresowania 
ze strony innych. 

W trzeciej wizji, wywołanej upokorze-
niem Farah przez Go, ponownie pojawia się 
syrena spotkana na początku, która tym 
razem użyła spodni od piżamy jako welonu. 
Rekwizyt ten zwykle kojarzy się ze szczę-
ściem i nowym życiem. Tu jest nieco inaczej – 
to symbol utraty złudzeń, który dnosi się w 
takim samym stopniu syreny, jak i głównej 
bohaterki. Ta pierwsza opowiada historię 
spotkania z Polakiem – co może nawiązywać 
do pochodzenia Gosi – który pod wpływem 
alkoholowej furii chciał udusić ja kiszonym 
ogórkiem. Nie jest to zresztą jedyny moment, 
gdy wspomniany zostaje ten przysmak. W 
utworze urasta on wręcz do rangi symbolu 
polskości. Zresztą w konsumpcyjnym świecie 
stworzonym przez Masłowską trudno wy-
obrazić sobie trafniejszy. Następnie syrena 
prowadzi bohaterkę do swoich przyjaciółek, 
które planują zabawę ze znalezionym w 

odmętach nurkiem. Ich początkowo niewin-
ne tańce, wkrótce przybierają brutalny cha-
rakter. Tu po raz kolejny ujawnia się zdra-
dliwy charakter tych stworzeń, nadany im już 
przez starożytnych. Ofiarą pada jednak nie 
nurek, a Farah, której ciało: „obłapiały dzie-
siątki chłodnych, ruchliwych jak robaki dłoni; 
wszystko wirowało prędzej i prędzej, wszę-
dzie widziała ich twarze błękitne, rozmoczo-
ne […] brudne, chore, straszne”.13  

Jeśli, podobnie jak poprzednie, rozpa-
trywać tę scenę w kontekście kobiecości, 
można uznać Farah za obraz współczesnej 
bogini-matki, która choć nie jest już symbo-
lem życia i płodności (czuje się chora, a 
nawet martwa), nadal stanowi obiekt pożą-
dania i tęsknoty ze strony syren – kobiet 
niepełnych. Dzieląc się jej rzeczami, nosząc je 
starają się nadać swym ciałom atrybuty 
kobiecości, akceptowane przez kulturę. Na 
idealizację bohaterki, nadanie jej znamion  
boskości wskazuje także dalsze zachowanie 
syren – walka o rzeczy Farah przywodzi na 
myśl sceny poprzedzające ukrzyżowanie 
Chrystusa. W ten sam obszar interpretacji 
odsyła obdarcie bohaterki z ubrań, skrępo-
wanie jej ciała, czy ukoronowanie: 
 

Syreny wśród małpich pisków biły się tym-
czasem między sobą o wyrywane jej rzeczy. Jedna 
uciekała już gdzieś co sił w jej czapce, inne szar-
pały się za włosy o jeden z jej butów i były z tego 
powodu niemal łyse. Tymczasem któraś wytrza-
snęła skądś rolkę lasotaśmy […] schwyciły Farah 
[…] za nogi, związując je ze sobą i omotując je 
miejsce przy miejscu streczem. Do jej stóp sobie 
znanym sposobem dokleiły płytę elektrycznego 
grilla, tak że od biedy wyglądała jak ogon […] dla 
kpiny nałożyły koronę z mosiężnej kratki od 
piecyka. 
 

Farah – męczennica, której daleko do 
ideału, ma być wybawicielką, ale nie dla 
wszystkich. W oddali majaczy twizja starej, 
ślepej syreny, wykluczonej z udziału w za-
bawie – syreni świat, stanowiący imitację 
konsumpcyjnego świata ludzkiego także 
spycha na margines jednostki stare, chore i 
niepełnosprawne. 

Co ciekawe ten sen Farah dzieli ze swoim 
sąsiadem, Albertem, który niczym rycerz-
wybawca przybywa jej z odsieczą. Albert – 
reprezentant męskiej optyki, ciągle podkreśla 
brzydotę syren, a także ich nie-ludzkość: 
„[b]yły ohydne, odrażające, o błękitnawej 
skórze, przez którą prześwitywały żyły i 
dziwaczne, niepodobne do ludzkich narzą-
dy”.14 Inna niż ludzka, bo różowa, była także 
ich krew. Tu warto zaznaczyć, że krew uwa-
żana jest za nośnik wielu symboli.15 Oznacza 
m. in. wtajemniczenie, oczyszczenie, duszę, 
życie, także winę i morderstwo. Wpisuje się 
w sferę sacrum, jako że, według wierzeń 
wielu kultów i religii, stanowi siedlisko du-
szy. Jej magiczne właściwości objawiały się 
zwłaszcza podczas składania ofiar bogom, 
mających na celu pozyskanie ich przychylno-
ści. Czasy współczesne pozbawiły ją jednak 
mocy, wysuwając na pierwszy plan znaczenie 
fizjologiczne. Podobnie uczyniła i Masłowska 
opisują krew syren. Nieco inaczej rzecz ma 
się z ludzką – wizja samookaleczenia Fah, o 
której była wcześniej mowa, może być inter-
pretowana jako próba symbolicznego 

oczyszczenia. 
Sen Alberta nie jest tak realistyczny jak w 

przypadku Fah. Przypomina raczej animację, 
czy też grę – tym bardziej że strzela on do 
syren używając kontrolera do PlayStation. W 
tym kontekście przemoc nie wzbudza sprze-
ciwu. Tym bardziej, że na plan pierwszy 
wysunięta została zwierzęcość morskich 
stworzeń – atakowane instynktownie ucieka-
ją przed oprawcą. Co ciekawe mężczyzna nie 
próbuje nawet pertraktować, sięga po naj-
prostszy „argument”, czyli przemoc. 

Ten wirtualny wybawca, w prawdziwym 
życiu niezdolny do czynu, został ukazany 
stereotypowo – jako strażnik tożsamości (a 
w kontekście uczucia do Go, także moralno-
ści) kobiety, ratujący ją przez przekrocze-
niem ustalonych granic, symboliczną kaźnią. 
Z drugiej jednak strony, czyn Alberta uznać 
można za próbę ratowania samego siebie 
przed wpływem kobiety. Zwłaszcza, że syre-
ny w starożytności stanowiły zagrożenie dla 
mężczyzn.16 
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